SPORTOVNÍ KLUB PROSTĚJOV
pořádá 31. prosince 2016
tradiční závod v parkovém krosu v Prostějově v Kolářových sadech

SILVESTROVSKÝ BĚH
za podpory ČESKÉ UNIE SPORTU v rámci programu „Sportuj s námi“, za podpory Statutárního města
Prostějova a pod záštitou náměstkyně primátorky města Mgr. Ivany Hemerkové
Kategorie, tratě, časový pořad:
rodiče a děti
rodiče s dětmi v kočárku
nejmladší žákyně
ročník 2006 a mladší
nejmladší žáci
ročník 2006 a mladší
mladší žákyně
ročník 2004 – 2005
mladší žáci
ročník 2004 – 2005
starší žákyně
ročník 2002 – 2003
vyhlášení výsledků – první blok kategorií
starší žáci
ročník 2002 – 2003
dorostenky
ročník 1998 – 2001
ženy – hlavní závod
dorostenci
ročník 1998 – 2001
veteráni
ročník 1976 a starší
muži – hlavní závod
vyhlášení výsledků – druhý blok kategorií
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Přihlášky: na místě v den závodu při prezentaci
Startovné: děti, žáci, dorost 30 Kč/závodník, dospělí a veteráni – 60 Kč/závodník. Platby na místě
v hotovosti.
Ceny: drobné ceny pro každého závodníka dětských kategorií, ceny pro tři nejlepší v každé kategorii a
peněžitá prémie 500,- Kč pro nejrychlejšího závodníka v mužské kategorii na 5500 m a 500,- Kč pro
nejrychlejší závodnici v ženských kategoriích na 2200m.
Traťové rekordy:

ženy 2200 m – Anna Brichtová (2015)
muži 5500 m – Petr Hynek (1998)

7:40 min.
16:12 min.

UPOZORNĚNÍ:
uvedené časy startu jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo e změnit podle aktuálního
počtu přihlášených do jednotlivých kategorií
pořadatel si také vyhrazuje právo sloučit, nebo rozdělit jednotlivé kategorie v případě, že
bude na danou trať přihlášen malý, nebo naopak velký počet závodníků
VŠICHNI ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, tratě jsou rovinaté, parkového
charakteru na pevných cestách, boty s hřeby jsou povoleny, ale vzhledem k tvrdému povrchu
nových cest je nedoporučujeme

Přijďte se rozloučit aktivním sportem s končícím rokem!
Všechny sportovce zvou orientační běžci!

